
 

 

 

  

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

           أسعد طارش عبد الرضا:   ـم ـــــــــاالســ

  1970 : تاريخ الميـالد 

 أرمل  الحالة الزوجية :

  3    دد األوالد  :ــعـــ

  علوم سياسية:       صــالتـخـص

   تدريسي:     ه ــــــالوظيف

 دكتور مدرس   الدرجة العلمية :

            كلية العلوم السياسية –ة بغداد جامع:     عنوان العمل

 

 dr.asaadbaghdad@yahoo.com: كتروني البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2005 العلوم السياسية بغداد

 2008 العلوم السياسية بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2013 علوم السياسيةال بغداد

    أخرى

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت



 

 

 

  

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2016 - 2010 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 1

2    

3    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2016الى 2010من  نظم الحكم في البلدان العربية فرع النظم السياسية 1

 

 

 

 

 

 :أشرف عليها التي( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 2008 كلية العلوم السياسية مدرس مساعد 1

 2013 كلية العلوم السياسية مدرس دكتور 2

3    

4    



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت
نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 1 حضور(
وي لكلية العلوم السياسية المؤتمر العلمي السن

الخاص بالذكرى الخمسين لتدريس العلوم  2009

 السياسية  في العراق

2009 
كلية  –جامعة بغداد 

 العلوم السياسية
 مشارك

2 
لمؤسسة الشهيدين مؤتمر المركز العلمي العراقي 

 الصدريين
2009 

كلية  –جامعة بغداد 

 العلوم السياسية
 حضور

3 
الصحفيين والمثقفين  المؤتمر األول لمنظمة

 رتي العنف واإلرهاب8األكاديميين لنبذ ظاه
2009 

مؤسسة السيد حسين 

 الصدر
 حضور

4 
 المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم السياسية

بعنوان مستقبل العراق السياسي ما بعد  2010

 2012االنتخابات 

2010 
 كلية العلوم -جامعة بغداد

 السياسية
 مشارك

 نوع الدراسة الكلية  الجامعة  اسم الطالب عنوان الرسالة او االطروحة  ت
 ماجستير/     دكتوراه    

المكانة الدستورية لنائب رئيس الجمهورية في  1

 االنظمة السياسية العربية 

  ماجستير كلية العلوم السياسية بغداد عباس جواد صيوان

كية وتحقيق االستقرار البرلمانات العربية المل 2

 السياسي دراسة حالة )االردن والمغرب(

  ماجستير كلية العلوم السياسية بغداد رماح فواد عبد العباس



 

 

 

  

 

 

 

5 

مج حكومي مقترح للمرحلة مؤتمر )برنا

 المقبلة( الذي أقامتة منظمة مؤتمر النخب

والكفاءات العراقية تحت شعار )لتتضافر النخب 

 والكفاءات العراقية في بناء العراق الجديد(

2010 
كلية  -جامعة بغداد

 التربية الرياضية
 حضور

 2011 ندوة حول الثورات الشعبية العربية 6
فرع النظم السياسية في 

 لكليةا
 حضور

7 
المؤتمر العلمي السنوي السابع الخاص بالقدس 

 وتحت عنوان )القدس مسرى وأقصى ودولة(
2011 

مركز الدراسات 

 الفلسطينية جامعة بغداد

 حضور

 

 

8 
المهرجان السنوي لذكرى أستشهاد السيد 

الشهيد محمد محمد صادق الصدر الذي اقامتة 

 )مؤسسة العهد الصادق الثقافية(

 حضور اعة المسرح الوطنيق 2011

9 
 المؤتمر العلمي السنوي الموسوم تقويم العملية

 السياسية في العراق
2012 

–كلية العلوم السياسية 

 جامعة بغداد
 مشارك

10 
المؤتمر الطالبي العلمي السنوي تحت عنوان 

 )تقويم العملية السياسية في العراق(
2012 

كلية العلوم السياسية 

 جامعة بغداد
 حضور

11 
( للتدريسيين من 160دورة التأهيل التربوي )

 5/1/2012ولغاية  4/12/2011المده 
2012 

جامعة بغداد/مركز 

 التعليم المستمر
 مشارك

 2013 ندوة عن الدستور العراقي النافذ  وأهميته  12
وزارة الثقافة / دار 

 المأمون 
 مشاركة

  2012 ندوة عن التعايش  13
 كلية العلوم السياسية /

 جامعة بغداد 
 حضور 

14 
المؤتمر العلمي السنوي للكلية )الخيار 

 الديمقراطي ضرورة سياسية ووطنية للعراق ( 
2013 

كلية العلوم السياسية / 

 جامعة بغداد
 مشاركة



 

 

 

  

 

 

 

 مشاركة  جامعة بغداد   2013 المهرجان الحسيني المركزي   15

 2015 القاء المحاضرات عن القيادة االستراتيجية 16
االكاديمية العراقية 

 لمكافحة الفساد
 محاضر

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

مقرر وحدة البحوث والدراسات السياسية  

 2011في كلية العلوم السياسية 

مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الموسوم )أمن 

ز العراق والمنطقة في بيئة متغيرة(الذي أقامة مرك

 النهرين للدراسات االستراتيجية في مستشارية االمن

 الوطني 

االشراف االداري والفني لمجلة كلية العلوم 

 2011جامعة بغداد  –السياسية 

 

  2012عضو أرتباط بغرفة العمليات 

عضوية اللجان االمتحانية / المرحلة االولى 

 2012 -2011و 2010-2011

 

مر العلمي عضوية اللجنة التحضيرية للمؤت

 2011السنوي للكلية سنة 

 

  2012أمين مجلس الكلية 

  عضو في لجنة التعليم المستمر 

  عضو في وحدة التأهيل والتوظيف 

  تقويم رسائل ماجستير

  17/8/2014رئاسة فرع النظم السياسية 

  تقويم عدد من الرسائل

  عضو لجان مناقشة عدد من رسائل الماجستير

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 . تعليمأو تطوير الالمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

مية الجبهة االسال-الحركات االسالمية في الجزائر 1

 لالنقاذ أنموذجا

 مركز الدراسات الدولية 

 جامعة بغداد

2009 

 2010 مركز الدراسات الدولية ثاالثار االجتماعية للعولمة على دول العالم الثال 2

المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن  3

 العربي

 2010 منجز

دور العامل الخارجي في االتجاه نحو التعددية في  4

 العالم الثالث

 2010 منجز

 2010 منجز االنظمة العربية ذات السلطة التقليدية 5

 2008 منجز التجربة الديمقراطية في المغرب 6

  2008 منجز النظام البرلماني في المغرب 7

المغرب -التحوالت الديمقراطية في البلدان العربية 8

   2009 -1990 العربي أنموذجا

 مجلة العلوم السياسية 

 جامعة بغداد 

2012  

دور العامل الخارجي في االتجاه نحو التعددية في  9

 العالم الثالث

مركز الدراسات الدولية 

 غداد جامعة ب

2014  

العنف لدى الحركات االسالمية المغرب العربي  10

 انموذجا

 مجلة العلوم السياسية 

 جامعة بغداد

2015  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

 

 

 

 

 

    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة دة التقديرالجائزة أو شها كتاب الشكر أو ت

 2007 كلية العلوم السياسية شكر وتقدير من السيد عميد الكلية 1

 2008 كلية العلوم السياسية شكر وتقدير من السيد عميد الكلية 2

 2009 كلية العلوم السياسية   شكر وتقدير من السيد عميد الكلية    3

لعالي شكر وتقدير من معالي وزير التعليم ا 4

 والبحث العلمي 

 2011 وزارة التعليم العالي 

 2012 مستشار االمن الوطني  شكر وتقدير من مستشارية االمن الوطني  5

 2012 كلية العلوم السياسية  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  6

 2013 كلية العلوم السياسية  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  7

رئاسة الوزراء/ مؤسسة  رئيس مؤسسة الشهداء  شكر وتقدير من 8

 الشهداء

2013 



 

 

 

  

 

 

 

والبحث وزارة التعليم العالي  من معالي وزير التعليم العالي  شكر وتقدير 9

 العلمي 

2013  

  2014 كلية العلوم السياسية  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  10

التعليم العالي والبحث  وزارة شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي  11

 العلمي 

2014  

 2014 كلية العلوم السياسية شكر وتقدير من السيد عميد الكلية 12

منح قدم لحصولة على كتاب شكر وتقدير من رئيس  13

 االجامعة

 2014 كلية العلوم السياسية

 2015 كلية العلوم السياسية شكر وتقدير من السيد عميد الكلية  14

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 

 

      2015 الدولة الفاشلة دراسة لحال الدول العربية الحديثة 

2   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  العربية            

 االنكليزية            

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


